





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الكتاب
	مقدمة المحققين
	كتاب دقائق التصريف
	مقدمة المؤلف
	حكم في الافعال الماضية
	حكم في الافعال المستقبلة
	حكم في جمل المصادر
	حكم في المصادر التي لا افعال لها
	حكم اخر في المصادر التي تخالف صدورها
	حكم في الافعال التي لا مصادر لها من كلام الفراء ايضا
	حكم في النعوت ووجوهها
	نوع اخر من النعوت
	حكم جامع في الامر
	حكم في مَفعل ومِفعل من الافعال الصحيحة والسقيمة
	حكم في جمع : فُعلة وفَعلة وفَعَعِلة
	حكم في ارتفاع الافعال
	حكم في كيفية بعض مباني المصادر
	حكم في تقديم الافعال وتأخيرها
	حكم في جميع اصول الصحيح وفروعه
	ذكر الفروع منه
	حكم في الرباعي
	حكم في الخماسي
	حكم في جميع اصول المضاعف وفروعه
	ذكر الفروع منه
	حكم في شواذ المضاعف
	حكم جامع من جميع ابواب المثال من اصوله وفروعه
	حكم في الشاذ منه
	ذكر الفروع منه
	حكم في جميع اصول المنقوص وفروعه
	حكم اخر في المنقوص
	ذكر الفروع منه
	حكم في جميع اصول اولاد الاربعة وفروعها
	ذكر الفروع منه
	حكم في اصول اللفيف وفروعه
	ذكر الفروع منه
	حكم في جميع اصول الملتوي وفروعه
	ذكر الفروع منه
	حكم في الموائي وفروعه المشتقة منه قياسيا
	ذكر الفروع منه
	حكم اخر في الموائي وفروعه المشتقة منه
	ذكر فروعه
	حكم في المفكوك
	حكم في الشواذ من كلام العرب
	حكم فيما تجعله العرب زائدا من حروف الزيادة
	حكم في الاسماء والافعال وفي كيفية اعداد حروفها في الاصل وفيما تزاد فيها على الاصل
	هذا باب جسيم يشتمل على آي من القرآن يُسأل عن كيفية تصرف ما فيها من الافعال ، الحذاق من العربية
	وهذا باب اخر منه 
	وهذا باب اخر يشاكل البابين الاولين ويضاهيهما
	حكم في معرفة الحروف المقطعة
	حكم في معرفة امثلة التصريف
	حكم في تبيين جميع اصول كلام العرب
	حكم في اعداد الفاظ الاسماء والحروف 
	حكم في معرفة بناء كلام العرب
	حكم في معرفة الجمع والوحدان
	حكم في شواذ الجمع
	حكم في جمع الجمع
	ابواب المهموزات 
	ذكر الفروع منه
	القطع من المضاعف
	القطع من المنقوص
	ذكر فروعه
	القطع من اولاد الاربعة
	ذكر الفروع منه
	حكم في النبر من جميع الابواب الصحيحة والسقيمة
	ذكر الفروع منه
	حكم في النبر من اولاد الاربعة وفروعه
	ذكر الفروع منه
	حكم في النبر من المثال وفروعه
	ذكر الفروع منهما
	حكم في المهموز من جميع الابواب الصحيحة والسقيمة وذكر فروعهما
	ذكر الفروع منه
	حكم في المهموز من المثال وفروعه
	ذكر الفروع منه
	حكم في المهموز من اولاد الثلاثة وفروعه
	ذكر الفروع منه
	حكم في مضارعة الاسماء الافعال 
	حكم فيما يأتي من المصادر على لفظ اتنين
	 حكم فيما تغير الفاظه في اصل البناء
	حكم فيما يحمل على الفعل المضمر المناصب 
	حكم فيما يستعمل مع ان و اذ و لدن من النصب بالمضمرات 
	حكم فيما يأتي مبنيا اعرابه على المضمار
	حكم في الهمز واختلاف كلام العرب فيه
	ذكر ما تترك العرب فيه الهمز واصله الهمز
	حكم فيما تكلمت العرب فيه من امالة الحروف
	حكم في الاسماء المضمرة والمبهمة
	حكم في مخارج الحروف واعدادها
	اخر الكتاب
	فهرس موضوعات الكتاب


